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Hoje, a IOV Labs e a venture builder e consultora de blockchain 
Coinsilium anunciaram a formação de uma joint venture em 
Cingapura para promover as soluções de blockchain RSK e RIF 
OS, ambas da IOV Labs, nos mercados empresariais da região 
Ásia-Pacífico. 

Os principais objetivos da joint venture incluem acelerar a 
adoção de produtos, serviços e tecnologias da RSK nos 
mercados asiáticos, bem como do RIF Token, que fortalece o 
ecossistema de soluções desenvolvidas pela RSK, suas 
parceiras e desenvolvedores independentes de todo o mundo. A 
IOV Labs anunciou recentemente a integração de suas soluções 
descentralizadas, Storage e Payments, à plataforma de logística 
descentralizada dexFreight. Além disso, a empresa firmou uma 
parceria com o protocolo de stablecoin do Bitcoin, Money on 
Chain, visando desenvolver um “Dólar RIF” capaz de permitir que 
donos de RIF Tokens utilizem serviços de DeFi (finanças 
descentralizadas) desenvolvidos para o Bitcoin. 

A IOV Labs já havia unido forças com a Coinsilium e 
StartupToken em julho de 2019 para estabelecer o Hub de 
adoção da RSK em Cingapura. Desde então, a IOV logrou 
progressos na região, incluindo a formação de alianças com o 
maior acelerador de blockchain e hub de adoção do Japão, o 
BinaryStar, além do Tribe, um acelerador de blockchain apoiado 
pelo governo de Cingapura. 

Eddy Travia, CEO da Coinsilium, assumiu o posto de diretor da 
joint venture e irá atuar como diretor regional da região 
Ásia-Pacífico para a IOV Labs enquanto acumula a função de 
CEO da Coinsilium. 
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Eddy Travia, CEO da Coinsilium, comentou: “Estamos muito 
contentes em poder anunciar hoje este acordo estratégico de 
investimentos e memorando de entendimento, que representa 
uma clara demonstração de confiança na estratégia de 
desenvolvimento da Coinsilium, enquanto fortalece 
significativamente os laços entre Coinsilium e IOV Labs. Em 
rápida evolução, o ecossistema blockchain na Ásia é um 
importante mercado estratégico para a RSK, ao passo que 
abrange alguns dos hubs de blockchain mais dinâmicos e de 
crescimento mais no mundo. Estamos ansiosos para dar as 
notícias para o mercado em breve, já que estamos trabalhando 
para finalizar o acordo definitivo da joint venture, o que nos 
possibilitará aprofundar a colaboração com as equipes da IOV 
Labs e RSK. O Conselho permanece focado em proporcionar 
valor de longo prazo aos acionistas da Coinsilium por meio da 
geração contínua de receitas e crescimento”.

Diego Gutierrez Zaldivar, Diretor executivo da IOV Labs, 
acrescentou: “Este é um momento muito emocionante para a 
equipe da IOV Labs. A Ásia sempre foi um mercado-chave para 
nós, já que a imensa inovação na região será essencial para 
realizar todo o potencial do blockchain.  Estamos muito 
empolgados com a parceria estratégica com a Coinsilium, pois 
ela ajudará a estabelecer uma forte presença na região, 
permitindo que forjemos novas relações com parceiros 
fundamentais e solidifiquemos o sucesso e desenvolvimento de 
longo prazo da RIF Labs e RSK Blockchain”.

A IOV investiu cerca de £ 250.000 (US$ 326.000) na Coinsilium, 
parte do qual será dedicado a iniciativas conjuntas. 
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Acerca de IOV Labs 

A IOV Labs é focada no desenvolvimento das plataformas necessárias para um novo sistema 
financeiro baseado em blockchain, que possibilitará a inclusão financeira mundial e eliminará a 
lacuna entre essa nova tecnologia e a adoção em massa.
Atualmente, ela desenvolve as implementações mais populares das plataformas RSK Smart Contract 
Network, RIF e Taringa. Com o poder de hashing da Bitcoin, a RSK Network é hoje a plataforma de 
contratos inteligentes mais segura do mundo. RIF é um pacote de protocolos de infraestruturas 
abertos e descentralizados que permitem o desenvolvimento mais rápido, fácil e expansível de 
aplicativos distribuídos (dApps) dentro de um ambiente unificado a fim de permitir a adoção em 
massa do Bitcoin, RSK e Taringa (a maior rede social de língua espanhola da América Latina, com 30 
milhões de usuários e 1.000 comunidades on-line ativas). Graças à integração com o Bitcoin, RSK e 
RIF ajudarão a moldar a internet do futuro, na qual indivíduos terão pleno controle de suas 
informações e valores.

Para mais informações, acesse www.iovlabs.org, www.rsk.co, www.rifos.org e www.taringa.net
Atendimento à imprensa:
Ruby Kalson-Bremer
ruby@iovlabs.org
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Sobre a Coinsilium

A Coinsilium é uma venture builder, investidora e consultoria que dá apoio a jovens empresas de 
tecnologia blockchain e à economia do token digital. Primeira empresa de blockchain a abrir seu 
capital, em 2015, a Coinsilium aproveita sua experiência e abrangente rede para investir em alguns 
dos principais projetos de blockchain do mundo, como RSK/IOV Labs, Indorse, Blox e Factom.
 
As ações da Coinsilium são negociadas no NEX Exchange Growth Market, o principal mercado para 
títulos não cotados operado pela NEX Exchange, bolsa de valores reconhecida pela Lei de serviços e 
mercados financeiros de 2000.


